
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ DELS
MUNICIPIS DEL LLUÇANÈS I L’ASSOCIACIÓ VORAVIU PRODUCCIONS CULTURALS

Santa Creu de Jutglar, 7 de maig de 2016

R E U N I T S:

D'una part,  el Sr.  Isaac Peraire  Soler,  President  del  Consorci  per  a  la  promoció  dels
municipis del Lluçanès, amb NIF P0800097H, i domicili a Carrer Vell, 3, 08515 de Santa
Creu de Jutglar.

D'altra part, el Sr. Rubèn Pujol i Estévez, representant de l'Associació Voraviu Produc-
cions culturals,  amb NIF G66320680, i  domicili  a Avinguda Pau Casals,  72, 08513 de
Prats de Lluçanès.

Ambdós en la representacio ́ amb la qual actuen,

E X P O S E N:

I. L'Associació Voraviu Produccions ( en endavant Associació ), té per fins, entre altres,
l'organització d'activitats culturals relacioinades amb la música I les arts que serveixin
per apropar el públic a la cultura I fomentar la dinamització social, econòmica I cultural
dels territoris que les acullen..

II. Una de les activitats per aconseguir les finalitats de l'Associació  és l'organització del
Festival Canti la Font. Aquest es celebra anualment en un espai natural d'algun mu-
nicipi del Lluçanès i inclou diverses actuacions de diferents disciplines artístiques. El
Canti la Font ha esdevingut un esdeveniment de promoció del Lluçanès, de cohesió
social, una alternativa cultural i un espai de difusió artística.

III. El  Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès ( en endavant Consorci) té
per objectius fomentar el suport a les iniciatives culturals, la dinamització comarcal I la
promoció turística.

I per tot aixo ̀ les parts signants acorden les segu ̈ents



CLÀUSULES:

PRIMERA. Objecte
L'objecte d'aquest conveni és regular la col·laboració entre el Consorci I l'Associació per a
l'esdeveniment Canti la Font.

SEGONA: Obligacions

Per part del Consorci.

Prestar suport tècnic, logístic I econòmic en l'organització de l'esdeveniment Canti la font,
sempre que es realitzi al Lluçanès:
Tècnic: suport en la redacció de memòries per a l'obtenció de subvencions i difusió a
través dels canals de comunicació del Consorci.
Logístics: prestació de material necessari I coordinació de material I espais.
Econòmic:  anualment  s'assignarà  una  partida  econòmica  que  anirà  en  funció  de  la
disponibilitat pressupostària del Consorci I dels ajuts aconseguits per a l'esdeveniment.

Per part de l'Associació.

Comunicar al Consorci la programació del festival amb la màxima antel·lació possible.
Facilitar tota la informació econòmica necessària al Consorci.
Identificar amb la imatge corporativa del Consorci els elements de comunicació i difusió
per tal que consti la seva col·laboració.

TERCERA: Règim jurídic.
Les assignacions econo ̀miques tenen la consideracio ́ de subvencions i e ́s per aixo ̀ que al
present conveni li  seran d’aplicacio  ́ els preceptes ba ̀sics de la Llei  38/2003, de 17 de
novembre,  general  de  subvencions  i  el  Reglament  de  desplegament  d’aquesta  llei,
aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Per resoldre els litigis que poguessin sorgir en relacio  ́ amb la seva interpretacio ́, compli-
ment, resolucio ́ i efectes, ambdues parts se sotmeten a la compete ̀ncia dels tribunals de
l'ordre jurisdiccional contencios administratiu.́

CINQUENA: Vigència.

La vigència d'aquest conveni sera del dia 7 de maig de 2016 i es prorrogarà anualment dè
forma automàtica. Qualsevol de les dues parts pot demanar la seva extinció amb un mes
d’antel.lació a la seva finalització. 

I en prova de conformitat, se signa aquest conveni per duplicat en el lloc i la data indicada
a l'encapc ̧alament.

Isaac Peraire Soler   Rubèn Pujol Estévez
President del Consorci del Lluçanès                  Associació Varaviu Produccions Culturals


